
 األخ وبنـات وخـاالتكم وعماتكم وأخواتكم وبناتكم أمهاتكم عليكم (( حرمتتتمة املناقشة عن معاين اآلية: 

 فــي الالتــي وربــائبكم نســآئكم وأمهــات الرضــاعة مــن وأخــواتكم أرضــعنكم الالتــي وأمهــاتكم األخــت وبنــات

 أبنــائكم وحالئــل علــيكم جنــاح فــال بهــن دخلــتم تكونــوا لــم فــإن بهــن دخلــتم الالتــي نســآئكم مــن حجــوركم

  . رحيما )) غفورا كان اهللا إن سلف قد ما إال األختين بين تجمعوا وأن أصالبكم من الذين

  احملرمات بالنسب بناء على ذلك كم يعين بالقرابة كم العدد ؟  الشيخ :

  األب واجلد ؛  الطالب :

  كيف اجلد اجلد هل يتزوجه أحد ؟ أقول من احملرمات بالنسب كم عددهم ؟  الشيخ :

  سبع ؛  الطالب :

  عدد ؟  الشيخ :

  أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت ؛  الطالب :

  كم هؤالء ؟  الشيخ :

  سبع ،  الطالب :

  هؤالء حمرمات بالنسب . الشيخ :

  قواعدها عند الفقهاء ، قواعد السبعة هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط ويش قالوا ؟  الشيخ :

  األصول وإن علون ؛  الطالب :

  والثاين ؟  الشيخ :

  الفروع وإن نزلن ؛  الطالب :

  الثالث ؟ األصول وإن علون كذا ؟ وإن علون متأكد ؟  الشيخ :

  والفروع وإن نزلن ؛ الطالب :

فــروع األصــل األدىن وإن نــزلن ؛ بقــي واحــد ، مــن هــم الفــروع األصــل وإن نــزلن ؟ مــن أصــلك األدىن ؟   الشــيخ :

  أبوك وأمك ،  الطالب :

  إخوة ؛  الطالب :هذا أصلك األدىن ؛ فروع األم من هم بنسبة لك ؟  الشيخ :

ت اإلخـوة ؛ بقـي واحـد أحسنت ، إذا فروع األصل األدىن وإن نزل مثـل األخـوات وبنـات األخـوات ، بنـا الشيخ :

  ؟  م؟ فروع األصل األعلى دون فروعهن ؛ من ه

  دون الفروع ؛ العمات واخلاالت  الطالب :



  بنت العمة تصلح ؟ ما تصلح ؟ يعين هل يصح أن نتزوج ا أو ال ؟ يصح ، نعم . الشيخ :

وهنــا وقفنــا أظــن ؟ يعــين   ))(( وأمهــاتكم الالتــي أرضــعنكم بقــي احملرمــات بالرضــاعة وهــو الصــنف الثــاين ، قــال:  

(( وربـائبكم الالتــي فـي حجــوركم مـن نسـائكم الالتــي دخلـتم بهــن فـإن لــم  كأننـا أجلنـا الشـروط عنــد الفوائـد .

(( وحالئـل أبنـائكم الـذين مــن كـل هــذه مـن حمرمـات بالصـهر ؛ قـال:   تكونـوا دخلـتم بهـن فـال جنـاح علـيكم ))

 واململوكة ؛ لكن الزوجة حترم على أب الزوج مبجـرد العقـد ؛ وأمـا حالئل مجع حليلة ، وتشمل الزوجة  أصالبكم ))

، إذا وطئهــا ؛ وذلــك أن ... قبــل أن جيامعهــا حيتمــل أن تكــون الســلعة تبــاع  فــال حتــرم علــى أب الســيد إال بــالوطء

أو األمـة وتشرتى ؛ فإذا جامعهـا فقـد اختارهـا لنفسـه ؛ فاحلالئـل إذا مجـع حليلـة وهـي الزوجـة الـيت اسـتحلها بالعقـد 

مل يـذكر اهللا عزوجـل فيهـا قيـدا فتشـمل   (( حالئل أبنائكم الـذين مـن أصـالبكم ))اليت استحلها بالوطء ؛ وقوله: 

كل زوجة سواء دخل ا االبن أم مل يدخل ا ؛ وعلى هذا فزوجة االبـن حـرام علـى أبيـه وإن طلقهـا قبـل الـدخول 

أصـالب مجـع صـلب وهـو الظهــر ،  (( الـذين مـن أصــالبكم )): وإن طلقهـا قبـل اخللـوة لعمـوم اآليـة ؛ وقولــه تعـاىل

وهذا قيد ؛ قيد مـاذا خيرجـه ؟  (( الذين من أصالبكم ))املراد األبناء الذين ولدوا من مائه ؛ ألن هذا هو الصلب 

لـه ويقـول  مجهور العلماء على أنه خيرج به أبناء التبين الذين كان مـن عـادة النـاس يف اجلاهليـة أن يتبـىن اإلنسـان ابنـا

ابــن التبــين ، هــذا هــو رأي أنــت ابــين وجيعلــه كابنــه يف املــرياث وغــريه ؛ فقيــد االبــن هنــا لكونــه مــن الصــلب ليخــرج 

اجلمهـور ؛ ولكنــه ال مــانع مــن أن يقــال إنــه يشــمل ابــن التبـين وابــن الرضــاع ألن ابــن الرضــاع لــيس مــن صــلبه ؛ وابــن 

ــائكم طلــه الشــرع ، قــال اهللا تعــاىل: الرضــاع يســمى ابنــا شــرعا ؛ لكــن ابــن التبــين قــد أب (( ومــا جعــل أدعيــاءكم أبن

فــإذا كــان قــد أبطــل شــرعا فــال حاجــة إىل قيــد ذلكــم قــولكم بــأفواهكم واهللا يقــول الحــق وهــو يهــدي الســبيل )) 

خيرجه ؛ ملاذا ؟ ألنه غري داخل يف معىن البنوة عند اإلطالق ، غري داخـل شـرعا وال حسـا كـذلك أيضـا ؛ ألنـه لـيس 

ائه ؛ وعلى هذا فيكون هذا القيد إلخراج ابن الرضاع أظهر منه إلخراج ابن التبين ألن ابن التبـين غـري معـرتف من م

به شرعا فال حاجة إىل قيد خيرجه مـن معـىن البنـوة ؛ وإىل هـذا ذهـب شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا ، وإن كـان 

الراضــع وال عالقــة  واب ، أن املصــاهرة ال جتــري يفيظــن أنــه خــالف النــاس يف هــذا لكــن قولــه عنــد التأمــل هــو الصــ

وأب الزوج وابن الـزوج إمنـا هـو حـرام بـأيش  ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )للرضاع فيه ألن احلديث: 

(( وأن مث قـــال:  ؟ باملصـــاهرة ، فكيـــف نـــدخل يف احلـــديث مـــا مل يـــدخل فيـــه ؟ وكـــذلك أيضـــا يف اآليـــة الكرميـــة .

وهنـا حمــرم لــيس علينــا ولكنـه عمــل وهــو اجلمــع يعــين وحـرم علينــا أن جنمــع بــني األختــني ،  األختــين ))تجمعــوا بــين 

انتبه ! وهلذا ال يصح التعبري بأن نقول حترم أخت الزوجة أو حترم عمة الزوجـة ألن ذلـك لـيس وارد ال يف القـرآن وال 

( ال يجمع بين المـرأة وعمتهـا وبـين المـرأة ة: ويف السن (( وأن تجمعوا بين األختين ))يف السنة ، ففي القرآن: 



فاحلكم معلق بعمل وهو اجلمع وليس بعني وهي األخت أو العمة؛ وهلذا نقول إن تعبـري بعـض العلمـاء "  وخالها )

حتـرم أخـت زوجتـه وعمتهــا وخالتهـا " فيـه تسـاهل ، والصــواب أن يقـال: حيـرم اجلمـع بــني األختـني وبـني العمـة وبــني 

يشــمل األختــني  (( وأن تجمعــوا بــين األختــين ))وقولــه:  وبــني املــرأة وخالتهــا ، هــذا هــو الصــواب . املــرأة وعمتهــا

نقــول فيهــا   (( إال مــا قــد ســلف ))؛ وقولــه: الشــقيقتني واألختــني مــن األب واألختــني مــن األم ؛ ألن اآليــة مطلقــة 

يعـين لكـن مـا قـد سـلف ا قـد سـلف )) (( وال تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إال مـكما قلنا يف قوله تعاىل: 

معفو عنه ، وإمنا ذكر اهللا عزوجل يل ... املقام ولئال ينشـغل اإلنسـان بفعلـه السـالف الـذي وقـع علـى الوجـه املنهـي 

عنـه ؛ وبنـاء علـى ذلـك الولـد احلاصـل مـن النكـاح مبـا سـلف مـاذا يكـون ؟ للـواطئ أو ال ؟ يعـين لـو كـان إنسـان قــد 

هلية وأتت منه بولـد وأسـلم يفـرق بينهمـا ألن سـبب التحـرمي بـاق ؛ لكـن الولـد الـذي حصـل نكح زوجة أبيه يف اجلا

ألجــل أن  (( إال مــا قــد ســلف ))مــن النكــاح األول ينســب إليــه شــرعا ، وهــذا واهللا أعلــم هــو احلكمــة مــن قولــه: 

د الــذي خلــق مــين يف يــزول مــا يف قلــب اإلنســان ائيــا ؛ ألنــه قــد يقــول إذا كــان حرامــا علــي فمــا مــوقفي أمــام الولــ

وهذا مما فـتح اهللا بـه اآلن ، أن هـذا هـو احلكمـة يف (( إال ما قد سلف )) ذلك الوقت ؟ فطمئن اهللا العباد بقوله: 

استثناء ما سبق أو استدراك مـا سـبق وإال قـد يقـول قائـل: مـا سـبق كيـف جيـري عليـه ؟ كيـف يرجـع التحـرمي عليـه ؟ 

مـن ذلـك هـو عظـم مقـام ، والثـاين: أنـه لـو تولـد ولـد يف ذلـك النكـاح فالولـد مبا يسمى أثر رجعيا ؟ نقول: احلكمـة 

هــذه مــرت علينــا كثــرية  (( إن اهللا كــان غفــورا رحيمــا ))... ألنــه معفــو عنــه وعــن آثــاره  ولــد شــرعي ال قلــق فيــه وال

الزمـان تفيـد حتقيــق وفيهـا تأكيـد ، تأكيـد امسـني مـن أمسـاء اهللا مبؤكـدين: إن ، وكـان ؛ ألن كـان كمـا أسـلفنا مسـلوبة 

الغفــور هــذه صــيغة مبالغــة مــن الغفلــة وهــو ســرت الــذنوب وعــدم  (( إن اهللا كــان غفــورا رحيمــا ))الوصــف ؛ وقولــه: 

املؤاخــذة عليهــا ، و" الــرحيم " كــذلك صــيغة مبالغــة مــن الرمحــة ، والرمحــة صــفة ذاتيــة هللا عزوجــل ؛ ولكــن هلــا آثــارا 

علم ، اجتـاه النـاس اجتاهـا سـليما ، ومـا أشـبه ذلـك ؛ فهـذه األشـياء مـن آثـار مثل: نزول املطر ، سعة الرزق ، كثرة ال

( أنــت رحمتــي رمحــة اهللا وليســت هــي رمحــة ولكــن يطلــق عليهــا الرمحــة ألــا آثــار رمحــة اهللا كمــا قــال اهللا يف اجلنــة: 

(( ؛ لقولــه:  هـم اح هـؤالء السـبع بالنسـب ، كليسـتفاد مـن هـذه اآليــة الكرميـة: حتـرمي نكـ  .أرحـم بـك مـن أشـاء ) 

الـــذي جعلـــك ختصـــص هـــذا  افـــإن قـــال قائـــل: اإلضـــافة هنـــا إضـــافة التحـــرمي إىل األعيـــان فمـــ .حرمـــت علـــيكم )) 

يعين ال تنظروا إلـيهن ؟ ال تقتلـوهن ؟ مـن الـذي (( حرمت عليكم أمهاتكم )) بالنكاح ؟ أال جيوز أن يقول قائل: 

 (( وال تنكحوا ما نكـح آبـائكم مـن النسـاء ... ))السياق ؛ نقول سياق اآلية اليت قبلها  يقيد التحرمي بالنكاح ؟

كــل ذلــك يف النكــاح ؛ فتعــني أن يكــون املــراد بــه النكــاح ومــا زعمــه بعــض   فالســياق يف اآليــة الــيت قبلهــا وفيهــا أيضــا



ومـن فوائـدها: ثبـوت التحـرمي  جـه لـه .العلماء من اآلية من أن يف اآلية إمجـاال مـرتددا بـني كـذا وكـذا وكـذا فهـذا ال و 

  . (( وأمهاتكم الالتي أرضعنكم ))بالرضاع ؛ لقوله: 

ورمبـا كمـا حـدث اليـوم يقـف دون أن يكـون يف ذلـك مبالغـة مـا  يقدر أنه يسـري فيضـل واقفـا انتظـارا لـدخول اإلمـام 

يــة املســجد مث إن متكــن يكفيــه أن يصــلي أربــع ركعــات وهــذا حرمــان ، اإلنســان إذا دخــل يشــرع علــى الطــول يف حت

وإن أقام وهو يف الركعـة الثانيـة أمتهـا خفيفـة وإن كـان يف الركعـة األوىل قطعهـا حـىت حيصـل علـى أجـر حتيـة  منها فذك

بســم اهللا الــرمحن الــرحيم ، احلمــد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا وســلم علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه  املســجد وال يقــف .

حتـرم ؛ توافقونـه ؟  مـا تقـول يف عمـة األم هـل حتـرم أو ال حتـرم ؟ مـن الشـيطان الـرجيم .وصحبه أمجعني ، أعوذ بـاهللا 

أخـت أبيـه هـل حتـرم  عمة األم هل حترم على اإلنسان ؟ ال حترم ؛ حترم ؟ عمة أمه ما هي عمته ؟ حـىت عمـة أمـه ؟ 

لذريتــه مــن بنــني وبنــات ، ذكرنــا أن عمــة اإلنســان عمــة لــه و  عليــه ؟ نعــم حتــرم ؛ أليــش ؟ ألــا عمتــه ، أي نعــم .

وذكرنــا الضــابط  . (( عمــاتكم وخــاالتكم ))وخالــة اإلنســان خالــة لــه ولذريتــه مــن بنــني وبنــات ، فتــدخل يف قولــه: 

الـذي ذكــره العلمـاء يف احملرمــات بالنسـب مــا هـي ؟ األصــول وأن علـوا ، مــن يـدخل يف األصــول ؟ األب مـا يتزوجــه 

حيرم على اإلنسان األصول من يدخل فيه ؟ األم وإن علـت يعـين اجلـدة  أحد ؛ لكن من يدخل يف األصول إذا قلنا

من قبل األب أو من قبل األم بعدت أو قربت تدخل يف األصول ؛ الثاين ؟ الفروع وإن نزلـت وتـدخل فيهـا األبنـاء 

ت وإن نزلـت ، والبنات ؛ ال تأتوا باألبناء هنا حنن اآلن يف عد النسـاء ، يـدخل فيهـا البنـت وبنـت االبـن وبنـت البنـ

بدون تفصيل ؟ بدون تفصيل ؛ الضابط الثالث ؟ فروع األصـل األعلـى دون فـروعهن ؛ صـحيح ؟ صـحيح ؛ الرابـع 

؟ فــروع األصــل األدىن وإن نزلــت ؛ صــحيح هــذا ؟ مــن هــم فــروع األصــل األدىن ؟ األخــوات ، وبنــان ،  وبنــات 

علـون ، الفـروع وإن نزلـت ، فـروع األصـل األدىن وإن اإلخوة ؛ ال ، متأكد ؟ نعم ؛ إذا هذه ضوابط: األصول وإن 

(( وأمهـــات قـــال تعـــاىل يف بقيـــة احملرمـــات:  نزلـــت ، فـــروع األصـــل األعلـــى لصـــلبهم خاصـــة ، مـــا نقـــول وإن نـــزلن .

(( وربـائبكم الالتـي فـي حجـوركم مـن  ة وإن علـون .الزوجـ هـاتأم ؟أمهـات النسـاء مـن يـدخل فيهـا  نسائكم ))

مــن يــدخل يف الربيبــة ؟ بنــات الزوجــة ؛ بناــا لصــلبها أو وإن نــزلن ؟ وإن نــزلن ؛  بهــن )) نســائكم الالتــي دخلــتم

ملســألة اانتبــه ! وإن نــزلن ؟ توافقونــه ؟ بنــات الزوجــة وإن نــزلن ؟ صــحيح ؛ هــذا هــو الــراجح ؛ فيــه راجــح مرجــوح يف 

نـزل ؛ إذا جيـوز للـزوج أن  هذا أسـلوب ابـن جـين ؛ مـن فـروعهن يعـين فـروح الزوجـة مـن صـلبها فقـط غـري مـن؟ هذه 

يتــزوج بنــت بنــت زوجتــه ؟ مــا ذكــرمت هــذا ؛ ال ، أعطينــاكم ضــوابط يف هــذه املســألة أســألكم عــن الضــوابط اآلن ؛ 

وإن نزل ؟ بنات الزوجة وإن نزل ؟ يعـين ببنـت بنتـه حـرام علـى الـزوج ؟ ال ، مسـألة احلجـر مـا هـو شـرط ، تبـني أنـه 

؟ بشـرط أن يـدخل ـا ؛ هـو دخـل ـا صـحيح هـو دخـل ـا هـل حيـرم عليـه  غري شرط ؛ حترم ؟ توافقـون علـى هـذا



بنات الزوجة ؛ ليس من الضوابط فروعها ليس من الربائب ؛ إذا حتل يعين جيوز للرجل أن يتزوج ببنت بنـت زوجتـه 

إن نـزلن مثـل ؟ نعم ؛ ويش تقولون ؟ ال توافقون ؛ نعـم الصـحيح مـا نوافقـه ؛ ألن الربائـب املـراد ـن فـروع الزوجـة و 

حالئل األبناء ؟ ال جيـوز أن يتزوجهـا زوجـة ابنـه ؟ ال ؛  بنات بناته ، بنات أبنائه وإن نزلن ؛ لكن بشرط الدخول .

وإن كــان قــد طلقهــا االبــن ؟ ولــو طلــق ؛ ولــو مــات عنهــا ؟ ولــو مــات عنهــا ؛ ولــو فســخ نكاحهــا ؟ نعــم ؛ ويــش 

القــول األول " إنــه خــرج مــن زوجتــه علــى أبيــه مــن الرضــاع ؟ مــا تقــول يف ابــن الرضــاع هــل حتــرم  تقولـون ؟ صــحيح .

مــا هــي الضــوابط يف حمرمــات بالصــهر  قــول اجلمهــور ؛ والثــاين قــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة . التبــين " قــول مــن ؟

عرفنا بالعدد نريد نعرفها بالضوابط ؟ الضابط األول ؟ ما درسنا ؛ ما أعطيناكم ضوابط احملرمـات يف النسـب ؟ بلـى 

طيـــب الضـــوابط يف الصـــهر: حيـــرم علـــى الـــزوج خاصـــة أصـــول زوجتـــه وفروعهـــا ، أصـــول زوجتـــه  طيـــب الصـــهر ؟  ؛

وفروعهــا علــى الــزوج خاصــة ؛ لكــن األصــول مبجــرد العقــد والفــروع البــد مــن الــدخول ؛ الفــروع مساهــا اهللا الربائــب 

اصـة أصـول زوجهـا وفروعـه ، علـى واألصول مساها اهللا أمهات نسائكم ، على الزوج خاصة ؛ وحيرم على الزوجة خ

الزوجة خاصة أصول زوجها وفروعه هذه حمرمـات بالصـهر ، أربعـة: أصـول الـزوج علـى مـن ؟ علـى الزوجـة خاصـة ، 

فـــروع الـــزوج علـــى الزوجـــة خاصـــة ؛ أصـــول الزوجـــة علـــى الـــزوج خاصـــا ؛ وهـــذه الـــثالث مبجـــرد العقـــد ، يـــدخل فيـــه 

بنــاء علــى  وع الزوجــة علــى الــزوج خاصــة ؛ لكــن هــذا بشــرط الــدخول .التحــرمي مبجــرد العقــد ؛ عــرفتم ؟ الرابــع: فــر 

ذلك هل جيوز لإلنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه ؟ نعم جيوز ، ال جيوز ؛ جيـوز ؟ خطـأ ؛ فيـه تفصـيل أي نعـم ؛ ال 

ل هـذا ال ، ال نقيد ، بنت زوجة أبيـه إذا كانـت الزوجـة ... ـا أمـه مـا جيـوز  ؛ أليـش ؟ ألـا أختـه ؛ علـى كـل حـا

جيـوز هل جيوز أن يتزوج أم زوجـة أبيـه ؟  يعين ما هو بوارد عند أحد ، إذا جيوز لإلنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه .

؛ ال جيوز ؛ طيب نشوف ، اآلن حنن قلنا التحرمي يتعلق بالزوج خاصة أو بالزوجة خاصة ، الزوج حيرم عليـه أصـول 

لـــزوج وفروعـــه ؛ هـــذا الرجـــل أراد أن يتـــزوج أم زوجـــة أبيـــه ؟ جيـــوز ؛ الزوجـــة وفروعهـــا ، والزوجـــة حتـــرم عليهـــا أصـــول ا

انتبهـــوا هلــذا ! التحـــرمي يتعلـــق  ، أليــش ؟ ألن أصـــول الزوجــة الـــيت حيـــرمن علــى الـــزوج خاصــة ، علـــى الزوجـــة خاصــة

عـه ؛ بالزوج فقط وبالزوجة فقط ، الزوج حيرم عليه أصول الزوجة وفروعهـا ، والزوجـة حيـرم عليهـا أصـول زوجهـا وفرو 

يشــرتط ، هــذه حمــرم عليــه بالتأبيــد مــا هــو حمــرم ...  .الصــهر والقــرآن واضــح يف هــذا بهــذا هــو الضــابط يف احملرمــات 

هذه على التأبيد ، مـن حـني مـا يعقـد علـى املـرأة حيـرم عليـه أصـوهلا أبـد اآلبـدين وحيـرم عليـه فروعهـا أبـد اآلبـدين إذا 

أخت الزوجة حرام على الزوج هكذا نقول ؟ ال ما نقول هكذا ، نقول اجلمع بـني الزوجـة وأختهـا حـرام  دخل ا .

 يعين وحرم علـيكم أن جتمعـوا بـني األختـني . (( أمهاتكم ))هذه معطوفة على  (( وأن تجمعوا ))؛ ألن اهللا قال: 

بـاجلمع فـال جيـوز لإلنسـان أن جيمـع بــني  احملرمـات بـاجلمع ثالثـة: أخـت الزوجـة ، وعمتهـا، وخالتهـا ؛ هــذه حمرمـات



املـــرأة وأختهـــا وال بـــني املـــرأة وعمتهـــا ؛ مـــا صـــفتها بعمتهـــا ؟ بنـــت أخيهـــا ، وابـــن ... وخالتهـــا بنـــت أختهـــا ، هـــذه 

الــثالث حمرمــات بــاجلمع ؛ والشــك أن هـــذا مــن ضــابط ذكــره الفقهـــاء أنــه حيــرم اجلمــع بـــني كــل امــرأتني لــو قـــدرت 

خــرى بنســب أو رضــاع ال مصــاهرة ؛ ألن هــذا اآلن حيتــاج إىل زمــن لتصــوره مث التطبيــق ؛ إحــدامها ذكــر مل حتلــل لأل

لكن إذا قلت: اجلمع بني املرأة وأختها كمـا يف القـرآن ، اجلمـع بـني املـرأة وعمتهـا وبـني املـرأة وخالتهـا كمـا يف السـنة 

طيــب ذكرنــا الضــوابط  لفوائــد .أظــن تكلمنــا عليهــا ؟ بقيــت ا (( إال مــا قــد ســلف إن اهللا غفــور رحــيم ))؛ قــال: 

السـبع ؟ يف الفوائـد ؟ الزم نـذكره يف الفوائــد ؛ ذكرنـا يف الشـرح ؛ ممكــن حنيـل أجلـه علــى مـا سـبق يف التفســري ؛ ألن 

الثـاين: ثبـوت التحـرمي بالرضـاعة ؛  املهـم أن نعـرف أن األم يـدخل فيهـا األم واجلـدة ومـن قبـل األب ومـن قبـل األم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األم عند اإلطالق ال يـدخل فيهـا األم مـن  . لالتي أرضعنكم ))(( وأمهاتكم القوله: 

ــــه:  (( الرضــــاعة ؛ وجــــه ذلــــك أنــــه لــــو كانــــت األم مــــن الرضــــاعة تــــدخل يف األم عنــــد اإلطــــالق مــــا احتــــيج إىل قول

رع علـى هـذه الفائـدة: ويتفـ . (( حرمت علـيكم أمهـاتكم ))ألا تدخل يف قوله: وأمهاتكم الالتي أرضعنكم )) 

أم الزوجــة مــن الرضــاعة ال تــدخل يف قولــه:  ((  وأمهــات نســائكم ))أن أم الزوجــة مــن الرضــاع ال تــدخل يف قولــه: 

فـــإذا قـــال قائـــل: أم  ملـــاذا ؟ ألن األم عنـــد اإلطـــالق ال يـــدخل فيهـــا األم مـــن الرضـــاعة . (( وأمهـــات نســـائكم ))

؟ قلنـا ال نسـلم هـذا ؛ أليـش ؟ ألن األم  (( وأمهـات نسـائكم ))ولـه: الزوجة من الرضاع حرام لدخوهلا يف عموم ق

(( حرمــت علــيكم أمهــاتكم )) (( وأمهــاتكم الالتــي عنــد اإلطــالق ال يــدخل فيهــا األم مــن الرضــاع بــدليل قولــه: 

ومـن  ولو كانت األم عند اإلطالق يدخل فيها األم من الرضاعة لكان يف اآلية تكـرار ينـايف البالغـة . أرضعنكم ))

ملـن أرضـعته أمـا ؛ لكـن ال ينبغـي أن يقوهلـا إال  فوائدها: ثبوت األمومة بالرضاع ؛ وعلى هذا فيصح أن يقول القائل

فأنــت تقــول أمــي مــن الرضــاعة ، تقيــد لــئال يتــوهم  (( وأمهــاتكم الالتــي أرضــعنكم ))مقيــدا ألن اهللا قيــدها فقــال: 

ة ما يطلقه كثري مـن النـاس علـى زوجـة األب أـا عمـة وبعضـهم ويتفرع من هذه الفائد السامع أا أم من النسب .

يســميها خالــة علــى اإلطــالق ، وكــذلك مــا يفعلــه بعــض النــاس مــن إطــالق اســم العــم أو اخلــال علــى أب الزوجــة ، 

هـذا غلـط ألــا تسـمية ال تصــح لغـة وال شـرعا ؛ وهلــذا ـى النــيب عليـه الصـالة والســالم عـن تســمية العشـاء بالعتمــة 

فمــن بعــد  ( ال يغلــبن األعــراب علــى صــالتكم العشــاء تســمونها العتمــة فإنهــا فــي صــالة اهللا العشــاء ) وقــال:

صالة العشاء كما يف القرآن ؛ فاملصطلحات أو احلقـائق الشـرعية ال ينبغـي أن تطلـق علـى خـالف احلقـائق الشـرعية 

والرضــاع يصــدق مبــرة  التــي أرضــعنكم ))(( أمهــاتكم الومــن فوائــدها: أن املرضــعة حتــرم مبطلــق الرضــاعة ؛ لقولــه:  .

بـــل مبصـــة ؛ ألن املصـــة مـــن ثـــدي املـــرأة ... ؛ وعلـــى هـــذا فيثبـــت التحـــرمي مبجـــرد رضـــعة واحـــدة ؛ وإىل هـــذا ذهـــب 

الظاهريـــة وقـــالوا إن التحـــرمي بالرضـــاع يثبـــت بالرضـــاعة الواحـــدة ألنـــه جـــاء مطلقـــا يف القـــرآن ، واملطلـــق يصـــدق مبـــرة 



واحدة ؛ولكن الصحيح أن هذا اإلطالق يف القرآن قد قيدته السنة فيمـا صـح عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

ــان )( ال تحــرم المصــة وال المصــتان أو اإلمالجــة وال اإليف قولــه:  ال حتــرم املصــة وال املصــتان ؛ طيــب و  مالجت

مفهومـه أن مـا زاد عليهمـا  لمصـة وال المصـتان )( ال تحـرم االثالث حترم مبقتضى مفهـوم هـذا احلـديث الثالث ؟ 

حيـرم ؛ وإىل هــذا أيضـا ذهــب كثـري مــن العلمـاء ، أهــل القيـاس مــا هـو أهــل الظـاهر أهــل القيـاس ، وقــالوا إن الــثالث 

حمرمة ملفهوم احلديث ؛ وقال بعض العلماء ال حيرم إال مخسـة ملـا صـح يف مسـلم عـن عائشـة رضـي اهللا عنهـا قالـت: 

نزل من القـرآن عشـر رضـعات معلومـات فنسـخن بخمـس معلومـات فتـوفي رسـول اهللا صـلى اهللا ( كان فيما أ

وإىل هـذا ذهـب اإلمـام أمحـد رمحـه اهللا إىل أن احملـرم مخـس رضـعات عليه وآله وسلم وهي فيمـا يقـرأ مـن القـرآن ) 

رض املفهـوم واملنطــوق بــأن حتـرمي الـثالث بـاملفهوم وإذا تعـا ( ال تحـرم المصـة وال المصـتان )وأجـاب عـن احلـديث 

ال حتـرم  ( ال تحـرم المصـة وال المصـتان )يقدم املنطوق ؛ ملاذا ؟ ألن املفهوم واسع يصدق بصورة واحدة كمـا يف 

، والــثالث واألربــع واخلمــس والعشــر مســكوت عليــه بــاملفهوم ، إذا رضــع مخــس رضــعات ثبــت التحــرمي ، فــإذا قلنــا 

املنطـوق يعـين مفهومـه اثنتـان حتـرم ، ومـا زاد ؟ فيصـدق بصـورة واحـدة  يثبت التحرمي خبمس رضعات فإننا مل خنالف

؛ هلذا نقول إننا نقدم داللة املنطـوق ؛ لكـن بعـض العلمـاء طعـن يف هـذا احلـديث طعنـا موجعـا ، قـال هـذا احلـديث 

ومل ال يصــح ولـــو كـــان يف مســـلم ، كيـــف يتــوىف رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســلم وهـــي فيمـــا يتلـــى مـــن القـــرآن 

جنــدها اآلن يف القــرآن ؛ ألن الواجــب إذا كــان بعــد وفــاة الرســول عليــه الصــالة والســالم موجــودة يف القــرآن جيــب أن 

ال ... ولــو فــتح البــاب لكــان هــذا ســبيال إىل تصــحيح قــول الرافضــة إن يف القــرآن شــيئا حمــذوفا ؛ وبنــاء علــى ذلــك 

ال يتبـني أن  أو نأخذ باإلطالق ؛ ولكن عنـد التأمـل ) ( ال تحرم المصة وال المصتانفاملنت منكر ونأخذ حبديث 

هذا طعن يف احلديث ؛ ألن عائشـة صـرحت بالنسـخ ؛ ولكنهـا كانـت ممـا يتلـى مـن القـرآن عنـد وفـاة الرسـول صـلى 

اهللا عليه وآله وسـلم لعـدم علـم التـايل هلـا بالنسـخ ، وهـذا أمـر واقـع ؛ فاحلـديث يـدل علـى أن النسـخ وقـع متـأخرا مل 

بعض الناس فصار يقرأ فيما يتلوا من القـرآن ؛ وإذا زال اإلشـكال فإنـه ال ينبغـي أن يتجـرأ علـى طعـن الـرواة  يعلم به

؛ ألنك إذا حكمت بنكـارة املـنت حكمـت بـوهم مـن ؟ وهـم الـرواة وخطـأهم ، وهـذا شـيء صـعب ؛ فمهمـا أمكـن 

؛ لكــن إذا كــان غــري خمــالف وميكــن اجلمــع قبــول خــرب الثقــة فاقبــل ؛ أمــا إذا مل ميكــن وكــان خمالفــا للقــرآن فــال تقبــل 

فامجع ؛ وهذا الذي ذهب إليه اإلمام أمحد رمحه اهللا هو الصحيح أا مخـس رضـعات ، ويف احلـديث " معلومـات " 

فيفيد لو وقع الشك يف عددها هل هي مخس أو أربع فال عربة به ، ال عربة ذه الرضاعة ؛ ألن احلـديث قيـد مبـاذا 

لشك ال يثبت احلكم ؛ وهذا مما يطمئن اإلنسان ملا يفيت به اإلنسان يف هذه املسـألة ألن كثـريا ؟ مبعلومات ، ومع ا



مــن النــاس يــأيت إيل يقــول الرضــاعة ثابــت لكــن مــا نــدري كــم الرضــاعة ، نقــول احلمــد هللا مــادام إن احلــديث مخــس 

  ه احلكم . برضاعات معلومات فإن ما شك فيه ليس معلوما وحينئذ ال يثبت 

 


